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MUÏC LUÏC 
 

TÀI CHÍNH VĨ MÔ 

3. Cơ chế tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa: Lợi thế, thách thức khi áp dụng tại  Việt Nam 

Bùi Thị Trang - CQ51/05.03 

6. Luật có lỗ hổng, Sabeco có bị truy thu 408 tỷ đồng tiền thuế? 

Trần Kiều Anh - CQ50/02.03 

10. Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh toàn cầu hóa 

   Nguyễn Diệu Linh CQ51/11.08 
TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 
14. Các giải pháp kiểm soát lạm phát trong dài hạn 

    Nguyễn Thị Lan Hương - CQ51/11.02 
17. Thực trạng  và giải pháp phát triển nghề thẩm định giá ở Việt Nam hiện nay 

       Nguyễn Thị Mai Anh - CQ51/08.03 

21. Cú sảy chân của nền kinh tế Trung Quốc - Bài học gì cho Việt Nam? 

  Nguyễn Thị Hoài Thu - CQ50/22.09 

25. Nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay 

Hà Thị Ngọc Ánh - CQ51/08.04 
29. Bàn thêm về rủi ro thanh khoản của ngân hàng thương mại 

 Phạm Thanh Mai - CQ50/15.01 

32. Bảo hiểm xã hội - Có cần đa dạng hóa các giải pháp? 

Tạ Thị Hồng Hoa - CQ50/21.14 
35. Tự chủ tài chính tại các trường đại học công lập 

Hà Quỳnh Anh - CQ51/01.01 

39. Rủi ro tín dụng bán lẻ, nguyễn nhân từ phía ngân hang thương mại  
và biện pháp giảm thiểu 

 Trần Doãn Hường - CQ52/15.02 
41. Giải pháp tăng cường hỗ trợ người nộp thuế qua ngân hàng 

Phạm Vân Giang - CQ50.02.04 

41. Những tín hiệu khả quan trong tăng trưởng tín dụng 

Đỗ Hoàng Thu - CQ50/15.02 

CÁC VẤN ĐỀ KINH TẾ 

45. Công nghiệp lọc hóa dầu khí Việt Nam - Thực trạng và giải pháp 

Đỗ Thị Thảo - CQ51/22.04; Vũ Tuấn Anh - CQ51/22.05 
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56. Phục hồi thị trường bất động sản Việt Nam - Cơ hội và thách thức 

Vũ Đinh Minh Thắng - CQ51/11.06; Nguyễn Đoàn Thảo Linh - CQ51/11.06 

60. Thị trường lao động Việt Nam với hội nhập AEC 2015 

Nguyễn Minh Phương -  CQ51/21.08 

TÀI CHÍNH QUỐC TẾ 

67. Giải pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và ASEAN 

Phạm Lâm Tùng - CQ50/11.17 

71. Kinh nghiệm phát triển dịch vụ bán lẻ của Ngân hàng Bình An Trung Quốc 

Hoàng Duy Mạnh - CQ52/15.05 

74. Tự do hoá dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài - Tác động đến thị trường  

chứng khoán Việt Nam 

Hoàng Phương Anh - CQ50.11.01 

74. Xuất khẩu gạo ở Việt Nam và nguy cơ lép vế trước Campuchia  

Nguyễn Văn Minh - CQ51/21.09 

VẤN ĐỀ SỰ KIỆN 

77. Bảo hiểm nông nghiệp - Phao cứu sinh của nông dân 

Vũ Thị Thanh Hằng - CQ51/11.07 

 

 

thÓ lÖ Göi bµi  
 

Bµi viÕt ng¾n gän, râ rµng, ®¸nh m¸y trªn mét mÆt giÊy A4 (®é dµi kh«ng qu¸ 5 trang, lÒ 
tr¸i b»ng 3,5cm, lÒ ph¶i b»ng 2cm, lÒ trªn + díi 3,0cm, cì ch÷ 14, kho¶ng c¸ch dßng tèi thiÓu 
lµ 1,3cm), ®¸nh sè trang; c¸c ký hiÖu, c«ng thøc vµ h×nh vÏ ph¶i chÝnh x¸c, ®óng quy ®Þnh, 
®¸nh sè vµ ghi râ vÞ trÝ ®Æt h×nh, tiªu ®Ò bµi b¸o viÕt b»ng ch÷ in hoa, hä vµ tªn t¸c gi¶, sè ®iÖn 
tho¹i... đîc ®Æt ngay díi dßng tiªu ®Ò s¸t víi lÒ ph¶i cña trang 1. 

T liÖu níc ngoµi vµ dÉn liÖu cÇn ghi râ xuÊt xø (tªn t¸c gi¶, tªn Ên phÈm, nhµ xuÊt b¶n, 
n¨m xuÊt b¶n; b¸o chÝ ph¶i ghi râ sè ra ngµy, th¸ng, n¨m; tªn trang web vµ tªn chuyªn môc 
cña trang web. v.v...). 

Kh«ng nhËn nh÷ng bµi viÕt ®· ®¨ng trªn c¸c Ên phÈm kh¸c ë trong vµ ngoµi Häc viÖn. 

Bµi viÕt vµ ý kiÕn trao ®æi xin göi vÒ: 

Ban Qu¶n lý Khoa häc - Häc viÖn Tµi chÝnh 

§iÖn tho¹i: 04. 3933 6122; Fax: 04.3933 1865; Email: noisansvnckh@gmail.com 


